
 
 

โครงการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  
ประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

********************* 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนา 

และขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ โดยใช้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อน ให้เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ใช้หลัก “การมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง”  ประสานความร่วมมือนำไปสู่การสร้างเสริมให้
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน มีสุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน  
ทั้งนี้ เชื่อว่าอำเภอเป็นพ้ืนที่ในระดับที่มีความเหมาะสมในการจัดการ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปที่จะก่อให้เกิด พลัง
ต่อการพัฒนา โดยมีนายอำเภอเป็นประธานและมีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  อีกทั้ง 
คณะกรรมการยังประกอบด้วยหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการ 
ภายใต้การดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการของภาครัฐอีกวิธีหนึ่ง ส่งผลให้
ประชาชนได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือ 
ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบต่อการใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอในการปฏิรูปประเทศไทย ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในแต่ละอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ เพ่ือประชาชนในแต่ละอำเภอมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                 อำเภอราษีไศล ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศลอย่างต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกประเด็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต  
ซึ่งได้ข้อตกลงประเด็นที่จะร่วมขับเคลื่อน ประกอบด้วย ๑๐ ประเด็น  ได้แก่  1) การป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid –19)  2) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3) การส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัย Smart Kid 4) การจัดการปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 5) การพัฒนาคุณภาพ
สินค้าการเกษตร  ๖) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  ๗) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ๘) การแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางการจราจร ๙) การดูแลผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง และ ๑๐) การลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  ซึ่งในปี ๒๕๖๕ พบว่าประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ยังพบปัญหาการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพ้ืนที่ของอำเภอราษีไศล โดยพบอัตราป่วย ๖๗ ต่อประชาการ ๑ แสนคน 
สูงเป็นอันดับที่ ๕ ของจังหวัดศรีสะเกษ  ตำบลที่พบว่ามีอัตราป่วยสูงเกิน ๕๐ ต่อประชากร ๑ แสนคน มี ๓ 
ตำบล ได้แก่ ตำบลจิกสังข์ทอง พบอัตราป่วย ๗๐๖.๑๘ ต่อประชากร ๑ แสนคน รองลงมาคือตำบลหนองอ่ึง 
๙๔.๙๓ ต่อประชากร ๑ แสนคน และตำบลเมืองคง  ๖๓.๗๔  ต่อประชากร ๑ แสนคน  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนในประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการร่วมทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และร่วมวางแผนดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกทั้งในระดับอำเภอ ตำบล และระดับหมู่บ้าน  และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ในฐานะทีมเลขานุการ คณะกรรมการฯ  จึงได้จัดทำโครงการประชุม
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น 

     ๒. วัตถุประสงค์... 



-๒- 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือร่วมทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และวางแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอราษีไศล 

๒) เพ่ือสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอ
ราษีไศล สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับตำบล และหมู่บ้าน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล ภาคีเครือข่าย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น ๖๗ คน   

๔. วิธีดำเนินการ 
          ๑) ขออนุมัติจัดทำโครงการ และขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 
          ๒) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง เพ่ือร่วมทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และวางแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอราษีไศล 
          ๓) จัดทำรายงานการประชุม  
          ๔)  สรุปผลการดำเนินงาน รายงานประธานคณะกรรมการ พชอ.  

๕. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอราษีไศล 

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ  ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๗. งบประมาณ 
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี จัดสรรให้อำเภอละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)    
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)   เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประชุมขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประเด็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ในกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล ภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๖  รายละเอียดดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม 
  จำนวน ๖๗ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ     เป็นเงิน ๓,๓๕๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม  

              จำนวน ๖๗ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ     เป็นเงิน ๖,๗๐๐ บาท 
          รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)   
     ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 

      ๘. ตัวชีว้ัดและ.. 



-๓- 
 
๘. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 

๑) มีแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอราษีไศล  
๒) มีการบูรณาการกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอราษีไศล 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) มีการจัดทำแผน และแนวทางการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนงานการเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอราษีไศล  
๒) เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอราษีไศล 

ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
๓) เกิดการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

๑๐. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
   

   
               ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ       
             (นายคำสอน โพธิวัฒน์)           
        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

  
    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ     

            (นางสาวนิภา อินทนิล)                           
              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
   ลงชื่อ                 ผู้อนุมัตโิครงการ 

         (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์)                           
                  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 
  

 


